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FDSBC apresenta Curso de
Atualização sobre
Responsabilidade Civil nas
Relações de Consumo
Inscrições: 17 de outubro a 11 de novembro de 2022.

 maicom  • 2 dias atrás

A Pós-Graduação da Direito São Bernardo está com inscrições abertas para o novo Curso de

Atualização sobre “Responsabilidade Civil nas Relações do Consumo – Atualização Jurisprudencial”.

Coordenado pelas Docentes Drª. Débora Brandão e Drª. Marli Aparecida Sampaio, o curso aborda a

responsabilidade civil contratual e extracontratual, dano, ressarcimento, prova relações de consumo,

responsabilização de médicos, clínicas e hospitais de acordo com as mais recentes decisões dos

Tribunais Superiores.

A atividade tem carga horária total de 14 horas (sete encontros). As aulas serão ministradas no

formato on-line, nos dias 16 a 23 de novembro, de segunda à sexta, das 19h às 21h e no sábado das

9h às 11h.

Inscrições: 17 de outubro a 11 de novembro de 2022.

Mais informações e inscrições aqui. Se inscreva!

Conheça os demais cursos disponíveis na página.

#Curso de Atualização sobre Responsabilidade Civil nas Relações de Consumo  

#FDSBC
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 17 de março de 2020

Galinha Pintadinha em
Live
 3 de dezembro de 2020

Signo de escorpião:
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 21 de maio de 2019
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Crime ambiental é
flagrado na região
do Riacho Grande
 1 hora atrás

CONSTRUTORA
PATRIANI lança
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MOVIDA formará
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Matérias mais lidas

Star Center recebe prêmio
nacional por conforto térmico em
obra
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região do Riacho Grande
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Editorial
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